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Delårsapport 
1 januari – 30 juni 2021 

 

 

Andra kvartalet 2021 i sammandrag 
 

 

Första halvåret 2021 i sammandrag 
 

  

Nettoomsättningen uppgick till 466.2 MSEK (279.4) 

Justerat rörelseresultat före avskrivningar (Justerat EBITDA) uppgick till 55.8 MSEK (-1.1) 

Resultat före skatt (EBT) ökade till 16.7 MSEK (-42.8)  

Resultatmarginal före skatt (EBT%) uppgick till 3.6% (-15.3%)  

Kassaflöde från löpande verksamheten minskade till 27.3 MSEK (44.3)  

Årets resultat för perioden ökade till 17.0 MSEK (-42.5)  

 

Nettoomsättningen uppgick till 937.4 MSEK (701.2) 

Justerat rörelseresultat före avskrivningar (Justerat EBITDA) uppgick till 108.4 MSEK (46.4) 

Resultat före skatt (EBT) ökade till 32.6 MSEK (-23.5)  

Resultatmarginal före skatt (EBT%) uppgick till 3.5% (-3.4%)  

Kassaflöde från löpande verksamheten minskade till 57.9 MSEK (74.0)  

Årets resultat för perioden ökade till 28.8 MSEK (-23.3)  
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Nyckeltal  LEAX-koncernen

MSEK
2021

apr-jun
2020

apr-jun
2021

jan-jun
2020

jan-jun
2020

jan-dec

Nettoomsättning A 466.2 279.4 937.4 701.2 1,462.9
  Nettoomsättning kärnverksamhet 398.4 240.8 811.2 607.6 1,292.4
  Nettoomsättning internationell verksamhet 67.9 38.6 126.2 93.7 170.5
Nettoomsättning per kundsegement %
  Kommersiell fordonsindustri (%) 66.3 53.0 65.2 59.1 63.9
  Allmän verkstadsindustri (%) 18.2 24.2 17.9 21.5 18.6
  Gruv- och anläggningsindustri (%) 2.1 4.7 1.9 3.8 2.6
  Jordbruksindustri (%) 0.6 0.8 0.8 0.9 0.7
  Personbilsindustri (%) 12.8 17.3 14.2 14.7 14.3
EBITDA B 67.1 10.3 130.8 69.0 157.0
EBITDA-marginal % B/A*100 14.4 3.7 14.0 9.8 10.7
  EBITDA kärnverksamhet 64.1 23.2 127.9 87.0 146.1
  EBITDA internationell verksamhet 3.0 -12.8 2.9 -18.0 10.9
EBITDA rullande 12 C 218.8 118.9 218.8 118.9 157.0
EBITDA exkl. IFRS 16 D 55.8 -1.1 108.4 46.4 112.0
EBITDA exkl. IFRS 16 rullande 12 E 174.0 73.5 174.0 73.5 112.0
Justerat EBITDA F 55.8 -1.1 108.4 46.4 122.3
Justerad EBITDA-marginal % F/A*100 12.0 -0.4 11.6 6.6 8.4
Justerat EBITDA rullande 12    b 184.3 84.0 184.3 84.0 122.3
EBT H 16.7 -42.8 32.6 -23.5 -55.0
EBT-marginal % H/A*100 3.6 -15.3 3.5 -3.4 -3.8
Årets resultat 17.0 -42.5 28.8 -23.3 -40.5
Operativt kassaflöde 12.3 9.6 2.1 12.5 -40.1
Nettoskuld I 950.0 905.0 950.0 905.0 950.5
Justerad nettoskuld J 779.3 702.6 779.3 702.6 769.1
Eget kapital K 200.5 201.8 200.5 201.8 165.9
Justerad nettoskuld / EBITDA exkl. IFRS 16 J/E 4.5 9.6 4.5 9.6 6.9
Justerad nettoskuld / Justerat EBITDA rullande J/G 4.2 8.4 4.2 8.4 6.3
Nettoskuld/ Eget kapital I/K 4.7 4.5 4.7 4.5 5.7
Realiserade valutakursdifferenser -1.3 0.2 -1.5 -0.2 -3.0
Orealiserade valutakursdifferenser 3.1 -14.8 5.7 -13.6 -23.3
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Kommentarer från VD och koncernchef 
 

Första halvåret i sammandrag 
Fortsatt hög efterfrågan med en stabil utveckling 

Under andra kvartalet 2021 fortsatte efterfrågan på LEAX produkter och tjänster att vara god, detta 
trots hög belastning i de globala leveranskedjorna, som orsakade avbrott i våra kunders 
leveransplaner. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 466.2 MSEK (279.4), vilket är en 
ökning med 66.9 % jämfört med föregående år. Omsättningsökningen förklaras av 
marknadsåterhämtningen från föregående års effekter av Covid-19, men även av högre leveranser i 
våra nyckelprogram inom personbils- och kommersiella fordon samt en god efterfrågan från kunder 
inom övriga slutmarknader. Under andra kvartalet uppnåddes ett stabilt justerat EBITDA om 55.8 
MSEK eller 12%, vilket är hänförligt till en stark orderbok, flexibilitet i våra produktionsanläggningar 
samt god kostnadskontroll. 

Parallellt med de dagliga utmaningarna med att hantera störningar i leveranskedjorna samt 
leveransstopp med kort varsel, har LEAX fortsatt att fokusera på långsiktig tillväxt med bibehållen 
lönsamhet samt på våra hållbarhets mål. Efter utgången av det andra kvartalet meddelade LEAX att 
man ansluter sig till ”Science Based Targets Initiative”. Under de närmaste 18 månaderna kommer vi 
att fastställa mål och handlingsplaner för att göra det möjligt för oss att uppnå våra vetenskapligt 
bevisade klimatmål som en del av detta avtal. 

För att stödja vår långsiktiga tillväxt meddelades i januari att LEAX säljer sin stödverksamhet inom 
kalibrering till Element Metech. Även om transaktionen inte var materiell, har försäljningen banat 
väg för att vårt centrala Kuggteknik team ska kunna ta plats på huvudkontoret i Köping, detta i sin tur 
för att möta den ökade efterfrågan från våra kunder på en mer accelererad produktutvecklingscykel 
med högre precision.  

Framtidsutsikter på kort sikt: Vi ser kortsiktigt fortsatt hög efterfrågan inom alla områden, men är 
förberedda på att hantera den fortsatta volatiliteten inom leveranskedjan. 

 

Tony Nicol 
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Koncernens resultat och ställning 
Andra kvartalet 
Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 466.2 MSEK (279.4) vilket är en ökning med 66.9% 
jämfört med föregående år. Ökningen i nettoomsättningen förklaras av marknadsåterhämtning från 
föregående års effekter av Covid-19, men även av högre leveranser i våra nyckelprogram inom 
personbils- och kommersiella fordon samt en god efterfrågan från kunder inom övriga slutmarknader 

Under andra kvartalet uppgick EBITDA exkl. IFRS 16 till 55.8 MSEK (-1.1). Resultatet hänför sig till en 
ökad mognadsgrad inom våra personbilsprojekt, bra utväxling från höga volymer i kommersiella 
fordon och fortsatt fokus på kostnadskontroll. 

Finansnettot uppgick till -8.9 MSEK (-24.3) vilket är en förbättring om 63.4%. Beloppet inkluderar 
orealiserade valutaeffekter om 3.1 MSEK (-14.3). 

EBT uppgick till 16.7 MSEK (-42.8). Utöver ovanstående har EBT påverkats av högre avskrivningar som 
hänför sig till investeringar för att stötta våra personbilsprogram. 

Det operativa kassaflödet uppgick till 12.3 MSEK (9.6).  

 

Första halvåret 
Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 937.4 MSEK (701.2), vilket innebär en 
ökning med 33.7% i jämförelse med föregående år. Ökningen i nettoomsättningen förklaras av 
marknadsåterhämtning från föregående års effekter av Covid-19 inom den kommersiella 
fordonsmarknaden samt högre volymer i våra nyckelprogram inom personbilsmarknaden.  

EBITDA exkl. IFRS 16 uppgick för första halvåret till 108.4 MSEK (46.4), vilket är en ökning om 133.6%. 
Ökningen är hänförlig till våra personbilsprojekt som har utvecklats från att vara uppstartsprojekt till 
att övergå till serieproduktion. Vidare hänförs ökningen till stora volymer inom den kommersiella 
fordonsmarknaden samt fortsatt fokus på kostnadskontroll. 

Finansnettot uppgick till -18.2 MSEK (-33.4) vilket är en förbättring med 45.5%. Beloppet inkluderar 
orealiserade valutaeffekter om 5.9 MSEK (-12.8). 

EBT uppgick till 32.6 MSEK (-23.5). Utöver ovanstående har EBT påverkats av högre avskrivningar som 
hänförs till betydande investeringar i våra personbilsprogram. 

Det operativa kassaflödet uppgick till 2.1 MSEK (12.5).  

 

Väsentliga händelser under första halvåret 
Den 8 april publicerar LEAX årsredovisningen för 2020 

Den 7 maj släpper LEAX Q1-rapporten 

Den 27 maj LEAX fortsätter att möta ökad efterfrågan 
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Marknadsutveckling och framtidsutsikter  
Vi ser kortsiktigt fortsatt hög efterfrågan inom alla områden, men är förberedda på att hantera den 
fortsatta volatiliteten inom leveranskedjan. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
För information om de mest väsentliga riskerna och osäkerhetsfaktorerna hänvisas till 
beskrivningen i årsredovisningen för 2020. Företaget anser inte att det under rapportperioden 
skett några betydande förändringar av de risker och osäkerhetsfaktorer som presenterades i 
årsredovisningen. Den potentiella risken och dess påverkan från Covid-19 som presenterades under 
föregående period materialiserades inte. Det råder fortsatt risk för utmaningar inom den globala 
leveranskedjan till följd av den nuvarande höga efterfrågan, vilket orsakar dagliga svårigheter i 
hanteringen av störningar och leveransstopp med kort varsel.  

  

Övrigt 
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för 
koncernen och moderbolaget. Samtliga belopp presenteras, om ingen annat anges, i miljoner 
kronor (MSEK) med en decimal. 

Delbeloppen i tabeller och räkningar summerar inte alltid till totalsumman på grund av 
avrundningsdifferenser. Syftet är att varje delbelopp ska stämma med sin ursprungskälla och 
därför kan avrundningsdifferenser uppstå. 

Under rapporteringsperioden likviderades den juridiska enheten Kunshan LEAX Precision Industry 
Parts Co. LTD vilket inte har haft någon påverkan på verksamheten i koncernen. 

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

LEAX Group 
Koncernen består av nio operativa bolag som självständigt utvecklar och driver sina verksamheter. 
Bolagen inom koncernen samarbetar dock i hög grad för att realisera de synergier som finns inom 
koncernen. 

Koncernen styrs genom två affärsområden och tre supportområden. De två affärsområden är 
International och Nordics/South America. Koncernchefen rapporterar till styrelsen för LEAX där fem 
av styrelsens sex medlemmar är externa och oberoende i förhållande till företagets större aktieägare. 
Samtliga ledamöter är föreslagna av en valberedning.  
 
Plattformen är lagd för att LEAX skall kunna utvecklas och ta marknadsandelar i bl a Sydamerika 
och Asien. Genom att LEAX har lagt grunden för en bred produktportfölj kombinerat med global 
närvaro har LEAX goda förutsättningar att utvecklas i linje med den vision som har fastställts av 
styrelsen. 
 
LEAX Group AB (publ) har sitt säte i Köping. Familjerna Berggren och Seger äger direkt eller indirekt 
90.5 % av aktierna i LEAX Group AB (publ) och resterande del ägs av nyckelpersoner aktiva i 
företaget. 
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Mission och vision  
LEAX Vision är "Att vara en erkänd ledare inom design, utveckling och industrialisering av avancerade 
tillverkningslösningar och förstklassiga produkter för globala mobilitets- och industrimarknader" och 
vår Mission är "Att överträffa våra kunders förväntningar genom kontinuerlig strävan efter excellens i 
alla aspekter av vår verksamhet och genom att maximera värdet för varje intressent". 

LEAX levererar till kunder som är verksamma inom slutmarknader som: 
 Kommersiell fordonsindustri  
 Personbilsindustri 
 Allmän verkstadsindustri 
 Jordbruksindustri 
 Gruv- och anläggningsindustri  
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Rapport över resultat för koncernen

MSEK

2021
apr-jun

2020
apr-jun

2021
jan-jun

2020
jan-jun

2020
jan-dec

Nettoomsättning 466.2 279.4 937.4 701.2 1,462.9
Övriga rörelseintäkter 15.1 19.8 20.6 27.1 85.2
Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete 9.2 -10.9 11.5 -4.8 2.5
Aktiverat arbete för egen räkning 1.5 1.3 2.4 3.5 6.8
Råvaror och förnödenheter -241.5 -132.7 -474.5 -328.2 -732.8
Övriga externa kostnader -71.0 -46.8 -140.9 -111.2 -264.6
Kostnader för ersättningar till anställda -113.1 -98.0 -225.2 -210.0 -401.2
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 1 -41.4 -28.8 -80.0 -59.2 -131.4
Övriga rörelsekostnader -2.3 -3.7 -4.8 -8.9 -15.5
Andel i intresseföretags resultat 2.7 1.9 4.4 0.2 13.7
Rörelseresultat 25.7 -18.5 50.8 9.8 25.6–
Finansnetto -8.9 -24.3 -18.2 -33.4 -80.5–
Resultat före skatt 16.7 -42.8 32.6 -23.5 -55.0–
Skatt 0.2 0.3 -3.8 0.3 14.5–
Årets resultat 17.0 -42.5 28.8 -23.3 -40.5
Årets resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 17.1 -42.3 28.2 -23.0 -40.7
Innehav utan bestämmande inflytande -0.1 -0.2 0.6 -0.2 0.2

Årets resultat 17.0 -42.5 28.8 -23.3 -40.5

Rapport över övrigt totalresultat för koncernen

MSEK

2021
apr-jun

2020
apr-jun

2021
jan-jun

2020 
Jan-Jun

2020
jan-dec

Årets resultat 17.0 -42.5 28.8 -23.3 -40.5–
Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 3.6 -15.0 5.9 -17.6 -36.4– – – – –
Årets övrigt totalresultat 3.6 -15.0 5.9 -17.6 -36.4– – – – –
Årets totalresultat 20.5 -57.5 34.6 -40.9 -76.8
Årets totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare 20.1 -56.9 34.6 -40.7 -76.6
Innehav utan bestämmande inflytande 0.4 -0.6 0.1 -0.2 -0.3

Årets totalresultat 20.5 -57.5 34.6 -40.9 -76.8

1 Med anläggningstillgångar menas immateriella och materiella anläggningstillgångar.
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Rapport över finansiell ställning för koncernen

MSEK

2021
30 jun

2020
30 jun

2020
31 dec

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 25.4 19.8 21.8
Materiella anläggningstillgångar 1 736.7 705.3 738.2
Övriga nyttjanderätter 2 161.0 197.7 175.4
Andelar i intresseföretag 42.3 24.4 37.9
Uppskjuten skattefordran 70.7 60.1 72.7
Långfristiga fordringar 17.3 16.8 16.9
Andra finansiella anläggningstillgångar 0.1 9.8 0.1

Summa anläggningstillgångar 1,053.5 1,033.9 1,063.2–
Varulager 275.1 236.3 240.2
Kundfordringar 150.8 169.8 148.9
Skattefordringar 15.4 14.8 9.4
Övriga kortfristiga fordringar 11.3 25.7 40.1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27.5 17.2 14.9
Likvida medel 28.8 27.1 36.4

Summa omsättningstillgångar 508.8 490.8 489.9–
Summa tillgångar 1,562.3 1,524.7 1,553.1

Eget kapital
Aktiekapital 25.2 25.2 25.2
Omräkningsreserv -6.8 4.1 -12.6
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 175.0 166.2 146.8

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 193.4 195.4 159.4–
Innehav utan bestämmande inflytande 7.1 6.4 6.5–
Summa eget kapital 200.5 201.8 165.9–
Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 1 766.5 690.2 753.0
Övriga långfristiga leasingskulder 2 132.6 164.7 145.0
Övriga långfristiga skulder 33.0 31.4 28.1
Uppskjutna skatteskulder 14.6 16.0 14.7

Summa långfristiga skulder 946.8 902.2 940.8–
Kortfristiga räntebärande skulder 1 41.5 39.5 52.5
Övriga kortfristiga leasingskulder 2 38.2 37.8 36.5
Förskott från kunder 5.7 4.7 5.2
Leverantörsskulder 189.6 173.3 189.5
Skulder till intresseföretag – – –
Skatteskulder 5.5 1.8 4.1
Övriga kortfristiga skulder 48.9 78.8 91.6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 85.6 84.8 67.1

Summa kortfristiga skulder 415.0 420.7 446.5–
Summa skulder 1,361.8 1,322.9 1,387.2–
Summa eget kapital och skulder 1,562.3 1,524.7 1,553.1
1 Inklusive leasade tillgångar och därtill hörande leasingskulder som tidigare kapitaliserades som finansiell leasing i enlighet med IAS 17.
2 Övriga leasingkontrakt och därtill hörande leasingsskulder än vad som tidigare kapitaliserades i enlighet med IAS 17. 
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Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen

MSEK Aktiekapital
Omräknings-

reserv

Balanserade 
vinstmedel 

inkl årets 
resultat Summa

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 2020-01-01 25.2 23.5 187.4 236.1 6.6 242.7– – – – – –
Årets totalresultat – – – – – –

Årets resultat – – -23.0 -23.0 -0.2 -23.3

Årets övrigt totalresultat – -17.7 – -17.7 0.0 -17.6
Årets totalresultat – -17.7 -23.0 -40.7 -0.2 -40.9– – – – – –
Summa transaktioner med koncernens ägare 0.0 – – 0.0 – 0.0– – – – – –
Utgående eget kapital 2020-06-30 25.2 5.8 164.4 195.4 6.4 201.8

MSEK Aktiekapital
Omräknings-

reserv

Balanserade 
vinstmedel 

inkl årets 
resultat Summa

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 2021-01-01 25.2 -12.6 146.8 159.4 6.5 165.9– – – – – –

Årets totalresultat – – – – – –

Årets resultat – – 28.2 28.2 0.6 28.8

Årets övrigt totalresultat – 5.8 – 5.8 0.1 5.9

Årets totalresultat – 5.8 28.2 34.0 0.6 34.6– – – – – –
Summa transaktioner med koncernens ägare – – – – – –– – – – – –
Utgående eget kapital 2021-06-30 25.2 -6.8 175.0 193.4 7.1 200.5

2021

2020 Eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
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1 IFRS 16 har ingen effekt på totala kassaflödet, men har påverkat kassaflödet från den löpande verksamheten med 18.9 (9.4) och kassaflödet 
från finansieringsverksamheten med -18.9 (-9.4). Motsvarande belopp för andra kvartalet är 9.5 (9.4) respektive -9.5 (-9.4).  
2 Omklassificering av IFRS 16 och omräkningsdifferenser har tagits hänsyn till för att ge en mer rättvisande bild av kassaflödet.     

Rapport över kassaflöden för koncernen

MSEK

2021
apr-jun

2020
apr-jun

2021
jan-jun

2020
jan-jun

2020
jan-dec

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt 16.7 -42.8 32.6 -23.5 -55.0
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 32.1 42.1 69.0 61.1 131.4
Betald inkomstskatt -3.2 0.3 -5.2 -0.1 10.4

45.7 -0.4 96.4 37.4 86.9– –
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -25.1 16.9 -31.2 -14.1 -18.0
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 57.1 28.9 17.4 -18.3 -9.6
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -50.4 -1.1 -24.7 68.9 80.1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 27.3 44.3 57.9 74.0 139.4– –
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -19.5 -35.9 -54.1 -57.5 -178.3
Förvärv av övriga nyttjanderätter -0.7 1.1 -7.3 -4.0 -6.8
Avyttring av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5.1 – 5.7 0.0 5.6
Kassaflöde från investeringsverksamheten -15.0 -34.8 -55.8 -61.5 -179.5– –
Finansieringsverksamheten
Förändring checkräkningskredit -9.2 -20.5 -11.1 -6.4 -44.0
Upptagna lån 20.6 14.7 20.6 15.7 138.6
Amortering av lån -16.7 -4.6 -5.7 -10.2 -19.7
Amortering av leasingskuld – -10.5 – -14.5 -30.3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -14.9 -21.0 -10.9 -15.4 44.5– –
Kassaflöde för perioden -2.6 -11.4 -8.7 -3.0 4.4
Likvida medel vid periodens början 30.4 37.1 36.4 28.2 28.2
Valutakursdifferens i likvida medel 1.0 1.4 1.1 1.9 3.7
Likvida medel vid periodens slut 28.8 27.1 28.8 27.1 36.4
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Not 1 Redovisningsprinciper  
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. 
Delårsrapporten för moderbolaget är upprättad i enlighet med årsredovisningslagens kapitel 9 och 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 

Koncernen tillämpar IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen. 

Termen “IFRS” i detta dokument inkluderar tillämpningen av IAS och IFRS samt tolkningar av dessa 
standards publicerades av IASB’s Standards Interpretation Committee (SIC) och International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). 

Koncernen och moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i 
årsredovisningen för 2020. 

Statliga stöd på grund av Covid-19 och andra stöd redovisas i resultaträkningen under övriga 
rörelseintäkter eller som kostnadsminskning beroende på klassificering. Inkomsten eller minskningen 
redovisas under den period då den mottogs. 

Från och med första januari 2021 har ändringar i IFRS 9, IAS 39m IFRS 7, IFRS 4 och IFRS 16 trätt i 
kraft. Förändringarna är relaterade till reformen av referensräntorna – fas 2 och ger en vägledning till 
hur effekterna av reformen ska rapporteras. Referensräntereformen kan hänföras till övergången 
från aktuell referensränta såsom LIBOR till nya referensräntor. Den övergång som kommer att ske 
under 2021 följs noga av LEAX-koncernen och ändringarna av IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 och IFRS 
16 kommer att tillämpas när nya referensräntor har införlivats i de underliggande kontrakten, vilket 
förväntas äga rum mot slutet av 2021. 

Inga nya eller ändrade IFRS regler som ska tillämpas för första gången under 2021 har haft någon 
materiell påverkan på koncernen. 

Koncernen har inte förtids-tillämpat någon standard som har publicerats men ännu inte trätt i kraft. 
 
För en mer utförlig beskrivning av koncernens tillämpade redovisningsprinciper samt nya och 
kommande standarder hänvisas till not 1 i årsredovisningen för 2020. 
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Not 2 Segment 
Segmentsinformation presenteras utifrån ett företagsledningsperspektiv och rörelsesegmenten 
har fastställts baserat på den interna rapporteringen till LEAX högste verkställande beslutsfattare. 
Den högste verkställande beslutsfattaren inom LEAX har identifierats som VD/koncernchefen. 
 
LEAX har slagit samman sina segment (affärsområden) till ett rapporterande rörelsesegment i 
enlighet med reglerna för sammanslagning. 
 
I tabellerna nedan redovisas nettoomsättning per land och värdet av anläggningstillgångar per land 
i enlighet med kraven i IFRS 8. Nettoomsättningen per land är baserat på kundernas geografiska 
läge. Med anläggningstillgångar per land avses summan av immateriella anläggningstillgångar, 
materiella anläggningstillgångar och övriga nyttjanderätter. 

 

 

Nettoomsättning och anläggningstillgångar per land

MSEK

2021
apr-jun

2020
apr-jun

2021
jan-jun

2020
jan-jun

2020
jan-dec

Nettoomsättning per land
Sverige 247.3 155.5 492.9 424.1 814.7
Övriga Europa 128.5 63.9 271.7 180.2 398.6
Övriga världen 90.5 60.0 172.8 96.9 249.6

466.2 279.4 937.4 701.2 1,462.9

MSEK

2021
30 jun

2020
30 jun

2020
31 dec

Anläggningstillgångar per land
Sverige 371.1 362.4 371.6
Övriga Europa 498.3 502.2 516.8
Övriga världen 53.6 58.2 47.1

923.0 922.8 935.5
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Not 3 Finansiella rapporter exklusive IFRS 16 Leasing 
För att redovisa hur Rapport över resultat för koncernen och Rapport över finansiell ställning för 
koncernen skulle se ut utan effekter av IFRS 16 Leasing har koncernen räknat om både 2021 och 
2020 med tillämpning av den nu ersatta IAS 17. Rapporterna nedan är därmed proformarapporter. 

      

Rapport över resultat för koncernen

MSEK

2021
apr-jun

2020
apr-jun

2021
jan-jun

2020
jan-jun

2020
jan-dec

Nettoomsättning 466.2 279.4 937.4 701.2 1,462.9
Övriga rörelseintäkter 15.1 19.8 20.6 27.1 85.2
Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete 9.2 -10.9 11.5 -4.8 2.5
Aktiverat arbete för egen räkning 1.5 1.3 2.4 3.5 6.8
Råvaror och förnödenheter -241.5 -132.7 -474.5 -328.2 -732.8
Övriga externa kostnader -82.2 -58.2 -163.4 -133.8 -309.6
Kostnader för ersättningar till anställda -113.1 -98.0 -225.2 -210.0 -401.2
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 1 -31.4 -18.6 -60.2 -39.1 -91.6
Övriga rörelsekostnader -2.3 -3.7 -4.8 -8.9 -15.5
Andel i intresseföretags resultat 2.7 1.9 4.4 0.2 13.7
Rörelseresultat 24.4 -19.7 48.2 7.3 20.4–
Finansnetto -7.2 -22.3 -14.7 -29.3 -72.6–
Resultat före skatt 17.2 -42.0 33.5 -22.0 -52.2–
Skatt 0.2 0.3 -3.8 0.3 14.5–
Årets resultat 17.4 -41.8 29.7 -21.7 -37.7

Rapport över övrigt totalresultat för koncernen

MSEK

2021
apr-jun

2020
apr-jun

2021
jan-jun

2020 
Jan-Jun

2020
jan-dec

Årets resultat 17.4 -41.8 29.7 -21.7 -37.7–
Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 8.7 -15.0 8.7 -17.6 -36.4–
Årets övrigt totalresultat 8.7 -15.0 8.7 -17.6 -36.4–
Årets totalresultat 26.1 -56.8 38.4 -39.3 -74.0
Årets totalresultat 26.1 -56.8 38.4 -39.3 -74.0
1 Fixed assets include tangible and intangible fixed assets.
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Rapport över finansiell ställning för koncernen

MSEK

2021
30 jun

2020
30 jun

2020
31 dec

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 25.4 19.8 21.8
Materiella anläggningstillgångar 1 736.7 705.3 738.2
Andelar i intresseföretag 42.3 24.4 37.9
Uppskjuten skattefordran 70.7 60.1 72.7
Långfristiga fordringar 17.3 16.8 16.9
Andra finansiella anläggningstillgångar 0.1 9.8 0.1

Summa anläggningstillgångar 892.5 836.2 887.8–
Varulager 275.1 236.3 240.2
Kundfordringar 150.8 169.8 148.9
Skattefordringar 15.4 14.8 9.4
Övriga kortfristiga fordringar 11.3 25.7 40.1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27.5 17.2 14.9
Likvida medel 28.8 27.1 36.4

Summa omsättningstillgångar 508.8 490.8 489.9–
Summa tillgångar 1,401.3 1,327.0 1,377.7

Eget kapital
Aktiekapital 25.2 25.2 25.2
Omräkningsreserv -3.9 4.1 -12.6
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 181.9 170.9 152.8

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 203.2 200.2 165.4–
Innehav utan bestämmande inflytande 7.1 6.4 6.5–
Summa eget kapital 210.3 206.6 171.9–
Skulder –

Långfristiga räntebärande skulder 1 766.5 690.2 753.0
Övriga långfristiga skulder 33.0 31.4 28.0
Uppskjutna skatteskulder 14.6 16.0 14.7

Summa långfristiga skulder 814.2 737.5 795.8–
Kortfristiga räntebärande skulder 1 41.5 39.5 52.5
Förskott från kunder 5.7 4.7 5.2
Leverantörsskulder 189.6 173.3 189.5
Skatteskulder 5.5 1.8 4.1
Övriga kortfristiga skulder 48.9 78.8 91.6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 85.6 84.8 67.2

Summa kortfristiga skulder 376.9 382.9 410.0–
Summa skulder 1,191.0 1,120.4 1,205.8–
Summa eget kapital och skulder 1,401.3 1,327.0 1,377.7

1 Inklusive leasade tillgångar och därtill hörande leasingskulder som tidigare kapitaliserades som finansiell leasing i enlighet med IAS 17.
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Not 4 Transaktioner med närstående 
Under 2021 har ingen utdelning betalats ut från LEAX Group AB (publ). Inga förändringar i andra 
transaktioner mellan LEAX och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat 
har ägt rum. 

Not 5 Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Den 12 juli anslöt sig LEAX Group till Science Based Targets Initative. 

Sedan företaget grundandes 1982 har miljöfrågor varit en viktig del av vår verksamhet. Vi har tagit 
olika steg i vår utveckling från miljöcertifiering på 1990-talet till energikartläggning och 
energireduktion under det senaste decenniet och anslöt oss tidigt till FN:s Global Compact. 

Som nästa steg i vår klimatstrategi engagerar sig LEAX Group nu i Science Based Targets Initiative. 
Under 2021 och 2022 kommer vi att arbeta med att fastställa våra mål och handlingsplaner. Vi 
kommer att bidra till målet att hålla den globala temperaturökningen under 2°C jämfört med för-
industriella nivåer. 
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Resultaträkning för moderbolag

2021
apr-jun

2020
apr-jun

2021
jan-jun

2020
jan-jun

2020
jan-dec

Övriga rörelseintäkter – – 0.1 – 0.0
Övriga externa kostnader -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0
Övriga rörelsekostnader 0.0 -0.4 0.0 -0.4 -0.9
Rörelseresultat -0.1 -0.4 -0.1 -0.5 -0.9–
Finansnetto 1.4 -17.6 -1.4 -23.7 -109.1–

Resultat före skatt 1.3 -18.0 -1.5 -24.2 -110.0–
Net result 1.3 -18.0 -1.5 -24.2 -103.7
Årets resultat 1.3 -18.0 -1.5 -24.2 -103.7
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Balansräkning för moderbolag

MSEK

2021
30 jun

2020
30 jun

2020
30 dec

Tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 288.7 335.9 288.7
Andelar i intresseföretag 8.7 8.7 8.7
Långfristiga fordringar koncernföretag 425.2 362.8 409.9
Långfristiga fordringar intresseföretag 23.0 31.8 32.0
Uppskjuten skattefordran 9.3 0.6 9.3
Andra finansiella anläggningstillgångar 0.0 9.6 0.0

Summa anläggningstillgångar 755.0 749.4 748.6

Kortfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar koncernföretag – 3.8 0.9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0.1 0.1 0.0
Kassa och bank 16.9 17.0 17.0

Summa omsättningstillgångar 17.0 20.8 17.9

Summa tillgångar 771.9 770.2 766.5

Eget kapital
Aktiekapital 25.2 25.2 25.2
Uppskrivningsfond 18.0 18.0 18.0
Balanserade vinstmedel 71.1 174.7 174.7
Årets resultat -1.5 -24.2 -103.7

Summa eget kapital 112.8 193.7 114.3

Skulder
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 611.6 544.8 615.4
Långfristiga skulder koncernföretag 32.8 16.3 20.6

Summa långfristiga skulder 646.7 561.2 638.3

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder koncernföretag 11.0 13.7 10.0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1.5 1.6 1.5

Summa kortfristiga skulder 12.5 15.4 14.0

Summa skulder 659.2 576.5 652.2

Summa eget kapital och skulder 771.9 770.2 766.5
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Definitioner 
Nettoomsättning 
Total omsättning med avdrag för returer och 
eventuella rabatter och lämnade ersättningar. 

Nettoomsättning kärnverksamhet 
Nettoomsättning för alla verksamheter exklusive 
Brasilien, Tyskland och Kina. 

Nettoomsättning internationell verksamhet 
Nettoomsättning för verksamheterna i Brasilien, 
Tyskland och Kina. 

EBITDA 
Rörelseresultat justerat för avskrivningar och 
nedskrivningar av anläggningstillgångar. 

EBITDA marginal % 
EBITDA dividerat med nettoomsättning. 

EBITDA rullande 12 
EBITDA de senaste tolv månaderna. 

EBITDA exkl. IFRS 16 
EBITDA justerat med effekterna av IFRS 16. 
Leasingkostnader som i enlighet med IFRS 16 har 
exkluderats från övriga externa kostnader läggs 
tillbaka som kostnad, vilket innebär ett lägre 
EBITDA jämfört med EBITDA i Rapport över 
resultat för koncernen. Vi redovisar EBITDA exkl. 
IFRS 16 för att visa en EBITDA som är jämförbar 
med EBITDA innan implementeringen av IFRS 16.  

EBITDA exkl. IFRS 16 rullande 12 
EBITDA justerat med effekterna av IFRS 16 de 
senaste tolv månaderna. 

Justerad EBITDA 
EBITDA exkl. IFRS 16 justerat med poster av 
engångskaraktär. Vi redovisar justerat EBITDA för 
att visa ett justerat EBITDA som är jämförbart 
med justerat EBITDA innan implementeringen av 

IFRS 16. 

Justerad EBITDA marginal % 
Justerat EBITDA dividerat med nettoomsättning. 

Justerad EBITDA rullande 12 
Justerat EBITDA de senaste tolv månaderna. 

EBT 
Resultat före skatt. 

EBT marginal % 
EBT dividerat med nettoomsättning. 

Årets resultat 
Totala intäkter minus totala kostnader. 

Operativt kassaflöde 
Kassaflöde från löpande verksamhet plus 
kassaflöde från investeringsverksamheten. 

Nettoskuld 
Räntebärande skulder minskat med likvida medel. 

Justerad nettoskuld 
Nettoskuld justerad med andra leasingskulder än 
vad som tidigare kapitaliserades som finansiella 
leasingskulder i enlighet med IAS17. Vi redovisar 
en justerad nettoskuld för att visa en nettoskuld 
som är jämförbar med nettoskulden innan 
implementeringen av IFRS 16.  

Realiserade valutakursdifferenser 
Valutakursdifferenser som uppkommer från 
genomförda betalningstransaktioner. 

Orealiserade valutakursdifferenser 
Valutakursdifferenser som uppkommer vid 
omvärderingar av balansposter. 

  



 
 
 
 

22 
 

 

 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild över 

moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat. 

 

 

 

Köping, 26 augusti 2021  
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Nästa rapport 
Kvartalsrapport för tredje kvartalet – 1 juli till 30 september – publiceras den 11 november 2021. 
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